
 

Yakınlarına bakanlar 

 

Bir yakınınıza mı bakıyorsunuz?  
Size yararlı bir çözüm sunuyoruz. 

SPITEX BERN, yaşlı veya hasta yakınlarına bakan ve gerekli eğitimi almış olan 
kişileri doğrudan işe almaktadır, iş sözleşmesi, sigortalar ve sosyal haklarıyla 
birlikte. Çünkü yakınlarına bakanlar özel sıkıntılarla başa çıkmak zorundalar. Bir 
yandan duygusal yükler ve sevdikleri insan için endişeler, öte yandan günlük 
hayatın tamamen pratik görevleri. 

Birçok kişi için evin dışında (tam gün mesaili) bir işi sürdürebilmek ile bakım ve 
yakınıyla ilgilenme görevi çok zor birlikte götürülebilir. SPITEX BERN sağlık 
sigortasına masraf gösterilebilecek olan bakım işleri için sizi işe alır. 

 



Teklifimiz 

 SPITEX BERN’den bakımla ilgili görevleriniz için iş sözleşmesi alırsınız ve böylelikle 
bir işte çalışmanın tüm avantajlarına sahip olursunuz (normal sigortalar ve sosyal 
haklar). 

 SPITEX BERN daha ilk günden itibaren size eşlik eder, size eğitim ve özenle destek 
verir. Sizden sorumlu (vakayı yöneten) bakım uzmanı düzenli olarak sizin bakım 
görevinizin kalitesini kontrol eder ve sizin ilk muhatabınız olmaya devam eder. 

 SPITEX BERN’den idari konularda danışmanlık alırsınız: 
Ek ödemeler, yardıma muhtaç kişiler tazminatı, sağlık sigortası ödeme işlemleri vs. 

 SPITEX BERN geniş bir özel hizmetler yelpazesini sunar ve bu işler için gereken 
eğitimi almış uzman personel çalıştırır. Tek bir yerde toplanmış bu uzmanlık 
bilgisine doğrudan erişebilirsiniz ve dertlerinizle baş başa kalmazsınız. 

 Birkaç günlüğüne seyahate gitmek zorundaysanız veya gitmek istiyorsanız, SPITEX 
BERN yakınınızla ilgili bakım görevlerini üstlenir – alışık olduğunuz yetkinlikle ve 
saygıyla. 

 

Avantajlarınız 

 (Maddi) baskınız azalır – Yaptığınız hasta/yaşlı bakımı çalışması için para alırsınız.  
 Yakınınızın tanıdığı ve güvendiği bakıcı olmaya devam edersiniz.  
 Bu teklif emeklilik çağında olup yakınlarına bakan kişiler için de geçerlidir.  
 Dil engeli olmaz çünkü siz ve yakınınız aynı dili konuşursunuz. 
 Görevinizde yalnız bırakılmazsınız, uzman bakım personelimizden destek alırsınız. 
 SPITEX BERN’in birçok özel hizmetine doğrudan ulaşırsınız. 
 
 
 

Hiçbir yükümlülüğe girmeden daha fazla bilgi almak için bizimle temasa geçin. 

Telefon 031 388 50 50 ya da info@spitex-bern.ch 
SPITEX BERN – Her yerde herkes için  

“Herkes için yararlı bir çözüm ve idari işlere çok az 
zaman ayırmam yetiyor.”  
P. H., bir yakınına bakan 
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